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Prováděcí obiednávka č 9l2oĹ8 údržba zeIeně a úklidové oráce na í Mč Praha 5 na období
říien 2018 k zadání veřejné zakázky (uzavření prováděcí smlouvy) na základě rámcové dohody č.
oozs/o/osP/17

Vyzýváme Vás tímto na základě rámcové dohody 0025/0/osP/L7 ze dne 1. 7.2oL7 k poskytnutí
služeb v rozsahu specifikovaném v příloze této objednávky a zároveň Vás žádáme o její akceptaci,
kterou dojde k uzavření prováděcí smlouvy ve smyslu výše uvedené rámcové dohody.

Plnění dodavatele se bude řídit smluvními podmínkamĺ (vč' cenových ujednání) vymezenými v
rámcové dohodě a dále budou pro toto plněnírespektovány níže uvedené zvláštnípodmínky:

c. zvláštní podmínkyl

Kontaktnĺ osobou ve věcech technických je Bc. Jan Zeman

2 Práce přebírá a protokol potvrzuje Bc. Jan Zeman

3.
Veškeré shora uvedené práce mohou být ze strany dodavatele provedeny pouze na základě
vydaného písemného pokynu ze strany Bc. Jana Zemana. Bez vydání písemného pokynu
nemohou být shora uvedené práce plněny, a pokud by je přesto dodavatel bez vydaného

Název objednatele: Městská část Praha 5

SídIo objednatele: náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5

Název veřejné zakázky
(předmět rámcové dohody): ÚonŽae ZELENĚ ł ÚruoovÉ PRÁcE NA ÚzEMí PRAHA 5

Prováděcí
vystavena dne:

objednávka
3. 10.2018

K rámcové dohodě ze dne: I.7. Z0t7

č. rámcové smtouvy: oozslolosPltT

Název dodavatele: CENTRA, a.s.

Sídlo dodavatele: Plzeňská 3185/5b

tč 186 289 66

l Uvéstkonkrétnĺzvláštnĺpodmĺnky,kterésevztahuJĺkpředmětupřĺ5lušnéobĺodnávky



písemného pokynu provedl, nenáležímu za ně jakákoliv odměna.

5 -10'

objed návka vystavena objed natelem

V místě: Praha

Dne 3. L0.2018

Jméno: Bc. Jan Zeman
Vedoucí odboru

is

Jméno: Statutární zástupce ts

objednávka akceptována dodavatelem

Nížeuvedený dodavatel s výše uvedenou objednóvkou a podmínkdmÍv níuvedenými
bezvýhrddně souhlasí,

V místě: Praha

Dne: 1 -10' 2018

Jméno: CENTRA a.s. Podpis ľ,i,/.



446,00 l(č

2 5Oo,OO(

6 75o,oo Kč

18 993,00 lc

18@,00Kč

62 40O,oO (

10 80o'0o Kč

64o50,m Kč

z 258,41 Kč

18ffi'0o Kč

30g,00 Kč

2o(x),mKć

3 200'(x) Kč

3 800'00 Kč

9s l@"pqKa

2238Kč

125,oc l(č

19,0Ü Kč

Ą50 Kč

ąs0 ĺ(č

ą90 Kč

780,00 Kč

3,60 Kč

457,50 Kě

3ą5o Kč

12.90 Kč

ą20 Kč

1ą0o Kč

16,00 Kč

31.fi)tc

1/161

1000

40

3 000

I

I

8,38

20

20

200

200

200

'1500

?67

20

2C

20

1

2

2

2

Ĺ

7

7

7

7

1

t

1

k3

6Ę'

lnr

hod

mł

ks

ĺ.Ťŕ

rnt

ma

ĺnl

kus

kus

kus

mz

kus

odvozem do,Z0 kľn a vyložełĺin ľroviné ebo ťe svahu

dq 1:5

ľsadba 2o ks stromĺj

p es o,o5 do q'*5 ni v rovłně

bal500-6@mm

do 1,5 m

ĺ,5_3Ín

3-5m

d win ve skupinách

vtotlině'

v rovině nebo ve svahu do 1:5

postfikem naširoko

iednä seo necheĺŤlkkou lł*vidaci plevele

v rovlĺré ĺrebo w sĺahu do 1:5

zatitĺ ĺostlln vodou plochy Jednotlĺvě

zatitĺ solitér v počtu (t33 - 30 l nE stŕoml

p es 20 m2 (5ĺ na 1m2l

na rrrdálenost do 1ilD m

p ĺplateł k ceně za kážd ch i rapočat ch 1000m

184 10-2115

185 80"4214

185ą4111

184 8&2111

11111-13t1

183 1$1214

185 804311

185 804312

185 85-1111

185 85-1119.

1grl gCI{!51

184 8&6152

1S48&6153

184 70-1121

hĺoÜběnÍ }amek p es o, s do o,125 m v rwĺně

v sadba d evĺn rovĺna, bal 50q. 
'600 

mm

vypletí d evin ve skuplnách v rovině

oš t enĺ a vYpletíkvětin vrorłině

odpteĺłeleĺĺ post ikeĺn v rovirrě p ed

likvÍdace plevelé horkou Wdou

od*ĺąnění ruderálnĺho porostu v ĺołině

zalití rostlin vodou nad 20 m2 (letnlČĘY'

rĺvalĘ, ĺ Že} - 1677ĺn2

dovoz vody

pr klest kę ti, koruna do 1,5 m

pľrikleĺt ke rj, koruna 1.5 - 3 m

prrlŁlest ke Ę koruna 3 - 5 m

ofut eĺí v1ĺáaen cfi so|Łtęĺ v ĺoviĺrě

zalití ĺostlin vodou do 20 m2
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v rovině nebo ve svahu do 1:5

oastränění p e-rostlého drnu s naloŽením odpadu na

dopravní prost edek, odvozem do 20 km a se sloŽením

u cest nebo záhon

sečení trávníku - parterového

v rovině nebo ve svahu do 1:5

parkového

v rovině nebo ve svahu do 1:5

ve svahu p es 1:5 do 1:2

ve svahu p es 1:2 do 1:1

prost eaeł s oavozem odpadu do 20 km a se sloŽením z

ploch

ve vrstvě do 50 mm

ve vrsWě do 50 mm

Ve vrstvě do 50 mm

odpadu do kontejneru a odvozem na skládku, v ceně

není zahrnuta likvidace odpadu

odpadu do kontejneru a odvozem na skládku, v ceně

není zahrnuta likvidace odpadu

do kontejneru a odvozem odpadu na skládku, v ceně

není zahmuta lĺkvidace odpadu

do kontejneru a odvozem odpadu na skládku, v ceně

není zahrnuta likvidace odpadu

W6EiodpađIoffih kośri, svoz odpadu do kontejneru a

odvoz na skládku, v ceně není zahrnuta lĺkvidace odpadu

rnouilia d ĺaviček, odpadkov'ch koš ), oplocení, drobné

opÍaw herních prvk , oprava ochrann! ch sítí kolem h išť

t8420-2LL2

184 5&1331

185 80-3s11

111 1s-1111

17115-7L2L

17775-77ŻŻ

111 15-1123

185 81-1111

185 81-1121

185 81-1131

ukotvení d eviny t emi k ly do 3 m

obal kmene z juty Ve dvou vrstvách v rovině

kantování cest a záhon

pokosení parterového trávníku v rovĺně

pokosení parkového trávníku v rovině

pokosení parkového trávníku ve svahu 1

pokosení parkového trávníku ve svahu 2

shrabání listí na volné ploše v rovině

shrabání listí na volné ploše ve svahu 1

shrabání listí na volné ploše ve wahu 2

rjklid ploch - Centrum (ax t dně) (z toho DH 28

tO]-,7m7)

rjklid ploch - Západ a Hlubočepy (3x tt dně) - Z

toho DH - 49 869,5m2)

strojní metení cest - centrum (a x Údně)
śtrojní metení cest - Západ a Hlubočepy (3x

t dně)

v běr odpadkov ch košri (5x t dně)

zámečnické práce
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m íží, sběr odpadk v ploše pod nimi, odplevelení
plochy, nakyp ení mu|če a navrácení stromové m íže

okolí zahrnuje odstranění drobnrich nečistot (větviček,

kamenri) a nakyp ení prostoru dopadové z ny herních
drobn}7ch nečistot, papírk'j, větviček, kamentj a dalších
nečistot. V ceně není zahrnut materiál na doplnění
kaŽdodenně, v ranních hodinách provede klid celého
h iště, vysypává jednou denně odpadkové koše, provádí
kaŽdodenně, ráno otev e h iště, Večer prostor uzamkne,
v ranních hodinách provede r]klid celého h iště, vysypává

ranních hodinách provede Úklid celého h iště, vysypává

iednou denně odpadkové koše, provádí tiklĺd
ranních hodinách provede klid celého h iště, vysypává
jednou denně odpadkové koše, provádí riklid

každodenně, v ranních hodinách provede klid celého
h iště, vysypávájednou denně odpadkové koše, provádí
ranních hodĺnách provede rlklid celého h iště, vysypává

iednou denně odpadkové koše, provádí riklid
ranních hodinách provede klid celého h ĺště, vysypává

iednou denně odpadkové koše, provádí rlklid
p esun hmot pro sadovnické a krajiná ské rlpravy do
5000 m vodorovně bez svislého p esunu
místech, kde není možné použití mobilní plošiny, nebo v
takovtich p ípadech, kdy bude nutn}i Vysoce odborn'
Żalití 24o květníktl _ zálivka 30 l na strom, celková plocha
v květnících ]- 358 m2

na vzdálenost do 1000 m

p íplatek k ceně za kaŽd ch i započatrich 1000m
p íplatek k ceně za zálivku nádob nebo zvtišen';ich

záhon do 100 m jednotlivě

998 23-1311

185 85-1111

185 85-1119

185 80-4319

vyčištění prostoru pod m ížemi

nakyp ení dopadovlich z n

uhrabání pískoviště

správce Santoška

správce DH U Prokopského tidolí

správce Bochovská

správce Lohniského

správce Pivcova

správce Dětslcy' ostrov

správce okrouhlík

p esun hmot

pro ez strom arboristickou technikou

dovoz vody

p íplatek za dovoz vody
zalití rostlin v květnících 600 strom - 30l na

strom

Celkem
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S.tĺojní {mechanizovan } rlklid chodnĺkri uklízecĺm strojem, tj.
uämetání s ďedkropem, s ručnĺm dočjštěnĺm, rikĺid psích
exkrement , sběr veš*eĺého odpadu komunálního i
biologĺckého (listí, papíry, plasĘ, sklo, nedopalky cigaret,
nánosy zeminy bláta nebo prachu, žv, käčky ätd.)

Ruční klid chodník , ploch vozovekv pásu a ší ce o5 m od
silničnĺ obruby a ploch komunikační ze|eně v pásu o šĺ ce 0,5 m
od kraje chodníku, včetně odstranění veškeré neżádoucĺ
vegetač z ploch chodníktj a to ručně i post ikéÍn. Post ikem
bude z|ikvidována veškerá nežádoucí vegetace na celé ploše
chodníku včetně obou spár podél silniční obruby, s vrijimkou
rostlin v travnat ch kornunikačních pásech a v rabátkách kolem
stromťr. Post ik bude proveden 2x rďně.

Ruční rjklid chodník , ptoch vozovek v pásu o šíŕce 0,5 m od
silničłĺ obruby a p|och komunikačnĺ zeleně v pásu o ší ce 0,5 m
ođ kĺaje chodníku, včetně odstran'šníveškeré nežádoucĺ
vegetáce z ploch chodníkri a to ručně na ceĺé ploše chodníku
včetně obou spáľ podél silniční obruby-

obsluhou koš se rozumí jejich čištění, vysygívánĺ a
odstĺa ovánĺ neźádoucĺ reklamy z jejich povrch , dále také
dopl ovánísáčkĺl na Pť.

Dopl ovánĺ sáčkri do minimálnĺho počtu 20 sáčkrl na stojsnq.
Sáčky fudou igelitové o velikosti cca 20 x 30 cm.

které se budou vydávat občanr]m na
stíediscích. 5éčĘ budou stejné jäko do stojanr) ke

na
obsĺuhou kď se rozumÍ čištěnĺ, wsypávánĺ a odstĺa ovéní
nežádoucĺ ľeklamy z iełich povŕrh .

obsluhou koštl se ľoeumĺ čĺštěnÍ, WsYpąvání 3 x denně a

odstra ovánĺ neżádoucí ľeklamy z jejich povľchri včetně
p ĺpadne v měĺry poškozen ch vložek'

Anděl Stľojní ĺi'klid {7x tridně}

Ručnĺ klid centrum + Koší e (3x

t dně)

BarrandovRučnítiklid (3xt dně}

obsluha košÔ 6

Dopl ovánísáčkri PE

sáčak pĚ

obsluha koštl (zelené) 3x Ędně

obsluha košrl - Anděl ( 3x denně }



68 800,00 Kč

151 200,00 Kč

199 500,00 Kč

115 338,60 Kč

173o 97ą13 Kč

363 504,78 Kč

2 o94 479,91 Kč

4 300,00 Kč

0,36 Kč

3 990,00 Kč

0,09 Kč
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Sběr, naloŽení, odvoz a likvidace veškerého odpadu
komunálního i biologického (listí, papíry plasty, sklo, obaly,

nedopalky cigaret, zbytĘ spot ebního zboŽí, drobn' nábytek,
nefunkční spot ebiče, větve, nánosy zeminy, bláta nebo prachu,

ale také nebezpečn' odpad jako baterie, plechovky od barev,
použité injekční st íkačky atd.).

Pohotovostní riklid = zajištění rjklidu v neočekávan' ch

a naléhau ch situacích a to nejpozději do 1 hodiny od nahlášení
zadavatelem a to v rozmezí od 6:30 do 22:00 hodin.

P istavení VoK 9 m3 nebo 3 m3 dle požadavkri objednatele
nejpozději následující den od zadání požadavku.

Ú klid psích exkrementrj vysavačem.

odvoz čern' ch skládek

Pohotovostní rjkĺid

P istaveníVoK

Sběr PE z chodník

Celkem


